Assistent Accountant bij HBK






( 28-40 uur )

Je bent mede-verantwoordelijk voor het samenstellen van jaarrekeningen en bijlagen IB
Je werkt binnen onze administratie- en samenstelpraktijk
Je verzorgt de BTW aangiften
Je levert jouw bijdrage aan de interne standaardisatie van het basiswerk
Je signaleert adviesmogelijkheden en denkt actief mee over de uitbreiding van het
dienstenpakket van HBK

Als Assistent Accountant richt je je op vaktechnische zaken binnen onze administratie- en
samenstelpraktijk. Je werkt rapportages uit en zorgt ervoor dat de producten/diensten die
aangeboden worden op orde zijn en zoveel mogelijk aansluiten op de klantbehoefte. Je bent als
Assistent Accountant een belangrijke schakel in onze dienstverlening naar de klant. Je werkt
zowel met jouw interne collega’s als met klanten. Je hebt ideeën over de ontwikkelingen in de
markt en toekomstige ontwikkelingen en deelt deze met je collega’s. Jouw doel is binnen de tijd
die de klant ervoor over heeft de beste kwaliteit te leveren. Met de eindproducten van jou en
jouw afdeling kunnen de adviseurs van HBK toegevoegde waarde leveren.
Herken jij jezelf in deze functie?
Dan ben jij de Assistent Accountant die HBK zoekt!
Jij...
bent een energieke, leergierige en gedreven professional. Je levert een toegevoegde waarde
binnen het team, zowel op inhoudelijk als persoonlijk gebied. Je hebt een hands on instelling en
beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Tevens ben je een teamplayer,
communicatief vaardig en werk je gestructureerd en nauwkeurig. Klantgedrevenheid zit in jouw
genen, je bent scherp en je bent toekomstgericht.





Studerend voor SPD, HEAO AC of BE
Minimaal 3 jaar ervaring als Assistent Accountant
Cijfermatig sterk onderlegd
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk

Wij…
zijn HBK, een belastingadvies- en accountantskantoor met een missie; advies geven waar de
klant echt beter van wordt. Kernwoorden zijn persoonlijk, gedreven, betrouwbaar en scherp. Op
dit moment zijn er 18 professionals werkzaam. HBK levert het klassieke dienstenpakket met
jaarrekening, administraties, aangiften, maar gaat daarna stappen verder. Op basis van
klantinformatie en hun eigen ervaring zijn wij bij uitstek in staat om alle risico's én kansen in de
bedrijfsvoering van haar klanten te benoemen. Wij geloven stellig dat er bij veel ondernemingen
kansen onbenut blijven. Kansen om meer uit ondernemingen te halen. En kansen om
tegenspelers in het ondernemen - waaronder de fiscus - slimmer af te zijn. Daar maken wij ons
hard voor.

Uitdaging
HBK loopt in haar dienstverlening ver voor op haar concurrenten. Je krijgt de kans om jouw
scherpte hier tot uiting te laten komen en actief mee te denken in product/dienstontwikkeling.
Daarnaast kun je jouw leidinggevende/coachende capaciteiten verder ontwikkelen. HBK kent
korte communicatielijnen, een professionele informele sfeer en biedt een werkomgeving waarbij
eigen initiatief en inbreng wordt gewaardeerd. Daarnaast biedt HBK een marktconform salaris en
een secondair arbeidsvoorwaardenpakket.
Belangstelling
Spreekt de vacature van Assistent Accountant je aan, solliciteer dan via info@hbk.eu. Voor
nadere informatie kun je terecht bij Wendy van Akker, tel 071-5422720.
Een functiegericht onderzoek of capaciteitstesten kunnen onderdeel uitmaken van de
selectieprocedure.

